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HAZIR WEB PORTALI KULLANIM VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

1- Bu sözleşme İhsan Bilgisayar Yazılım (Satıcı) ile ____________________________________ 

_________________________________(Müşteri) arasında imzalanmıştır. Ve 25 madde ve iki 

sayfadan oluşmaktadır. 

2- Hazır Web Portalı Profesyonel Paket (Ürün) internet sunucusunda çalışan bir sistem olup 

_________________________________(Domain) üzerine kurulacaktır tüm lisans hakları 

İhsan Bilgisayar Yazılım’a (Üretici) aittir. 

3- Müşteri ürünü satın aldıktan sonra Satıcı ürünü kendi sunucularına kurar ve müşteriye ürünün 

yönetim paneli kullanıcı adını ve şifrelerini teslim eder. 

4- Satıcı ürünün ftp bilgilerini müşteriye vermeme hakkına sahiptir. 

5- Domain alımlarında müşteri serbesttir. Aldığı domainleri Satıcı sunucularına yönlendirmesi 

gerekmektedir. İsterse alım işlemini Satıcıya bırakabilir. Satıcıya bırakması durumunda ve 

ertesi sene vazgeçmesi durumunda müşteri talep ederse domaini kendisine transfer hakkına 

sahiptir. 

6- Satıcı müşteri tarafından talep edilecek ek özellikleri değerlendirip yapmama hakkına sahiptir. 

Fakat mevcut özelliklerde sorun çıkarsa bunları gidermek zorundadır.  

7- Satıcı ürünü Internet Explorer 7 ve üstünde, Firefox 3.0 ve üstünde, Google Chrome, Opera 10 

ve üstünde, Safari de çalışacak şekilde geliştirmekte olup bunların dışında ki tarayıcılarda 

çalışacağına dair garanti vermez. Ayrıca çok yavaş, internet bağlantısı çok yavaş 

bilgisayarlarda veya virüs bulaşmış bilgisayarlarda tam randımanlı çalışacağına dair garanti 

veremez. 

8- Satıcı ürünün kullanım alanı olarak Profesyonel paket için 5000 MB alan vermektedir. Bu 

alanın yetersiz gelmesi durumunda ek ücret talep edebilir. 

9- Müşteri bu ürünü almakla aldığı tarihteki www.koyport.com/satinal.asp sayfasında bulunan 

ürünün özelliklerini ve şartlarını kabul etmiş sayılır. 

10- Ürün fiyatları ilk sene kurulum ve hosting bedeli şeklindedir. Diğer seneler de sadece hosting 

bedeli şeklindedir. Bu fiyata hosting(barındırma), sorun giderme, güncelleme, yedekleme ve 

kullanım bedeli dahildir. 

11- Satıcı ürün kullanım süresi dolduğu zaman ürün ilk satıldığı tarihteki www.ihsan.com.tr 

sitesinde bulunan ürünün yenileme fiyatından daha fazla fiyatla ürünü tekrar satamaz. 

12- Müşteri bir yılın sonunda sözleşme yenilemezse ve vaz geçerse yüklemiş olduğu 

içerikleri(resim, video vs..) zip formatında ve bilgileri(üye bilgileri,bırakılan mesajlar yorumlar, 

haberler,duyurular ziyaretçi defteri mesajları vs..) gibi bilgileri Excel formatında hizmet 

süresinin bitiminden önce alma hakkına sahiptir. 

13- Satıcı üye bilgilerini kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını taahhüt eder. 

14- Satıcı üyelere ayda 1’i geçmemek üzere sms veya email yoluyla ürünlerini tanıtıcı reklam 

mesajı gönderme hakkına sahiptir. 

15- Müşteri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un maddelerine uymayı bir fiil 

kabul eder. 

 

 

Taraflar (Satıcı)                                                                                                            Taraflar (Müşteri) 

İhsan Bilgisayar Yazılım 
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16- Müşteri bu web portalını kullanımı esnasında çeşitli bölümlere bırakılan mesajlardan 

tamamıyla kendisi mesuldür. Bu mesajlar kesinlikle T.C. yasalarına aykırı olmayacak şekilde 

olacağını, çeşitli terör örgütlerinin propagandasını içermeyeceğini, müstehcenlik 

içermeyeceğini, kumar, fuhuş, uyuşturucu madde kullanımına teşvik gibi içerik içermeyeceğini 

taahhüt eder. Bu içeriklerin üyeler tarafından yayınlanması durumunda derhal siteden bu 

içerikleri kaldıracağını ve bu üyelerin üyeliklerini iptal edeceğini kabul eder.  Bırakılan tüm bu 

mesajlar kayıt altına alınmakta olup doğabilecek hukuki meselelerde Satıcının herhangi bir 

mesuliyeti olmayacağını peşinen kabul eder. 

17- Müşteri bu web portalını kullanımı esnasında çeşitli bölümlere gönderilecek resimlerin lisans 

haklarından kendisi mesuldür. Ayrıca bu resimlerde genel ahlaka aykırı veya bir başkasını 

aşağılayıcı içerikler olmayacağını peşinen kabul eder. Resimler T.C. yasalarına aykırı içerik 

içeremez. Doğabilecek tüm hukuki meselelerde Satıcının herhangi bir mesuliyeti olmayacağını 

peşinen kabul eder. 

18- Müşteri bu web portalını kullanımı esnasında çeşitli bölümlere gönderilecek videoların lisans 

haklarından kendisi mesuldür. Ayrıca bu videolarda genel ahlaka aykırı veya bir başkasını 

aşağılayıcı içerikler olmayacağını peşinen kabul eder. Videolar T.C. yasalarına aykırı içerik 

içeremez. Doğabilecek tüm hukuki meselelerde Satıcının herhangi bir mesuliyeti olmayacağını 

peşinen kabul eder. 

19- Müşteri bu web portalını kullanımı esnasında çeşitli bölümlere gönderilecek ses dosyalarının 

lisans haklarından kendisi mesuldür. Özellikle yüklenecek ses dosyası bir müzik eseri ise ve 

bu eser sahibinin ve yapım şirketinin dava açmasında Satıcının herhangi bir mesuliyeti 

olmadığını peşinen kabul eder. 

20- Müşteri bu web portalını kullanımı esnasında gönderilecek sms ve diğer mesajlardan kendisi 

mesuldür. Bu mesajlarda başkalarını aşağılayıcı, yanıltıcı, küfür ve benzeri mesajlar 

içermemesi konusunda taahhüt eder. Doğabilecek tüm hukuki meselelerde Satıcının herhangi 

bir mesuliyeti olmayacağını peşinen kabul eder. 

21- Müşteri web portalını spam email gönderimi için kullanamaz. Kullanması durumunda satıcının 

email gönderim hizmetini kapatma hakkını kabul eder. 

22- Ürünün Kredi kartı ile alınmasında Kredi Kartı sahibinin onayı gerekir. Kart sahibinin itirazı 

durumunda ve kredi kartı ödemesi iptal olması halinde Müşteri Satıcıya ürün bedelini nakit 

olarak ödemeyi taahhüt eder. 

23- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve 

programlar, web hizmetleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma 

hakkı kullanılamaz. 

24- Bu sözleşme bir yıl için geçerlidir. Bir yılın sonunda müşteri devam etmek isterse 11. Madde 

deki fiyat garantisi ile bu sözleşme tekrar yenilenmiş sayılır. 

25- Bu sözleşme ve sözleşme nedeni ile çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul İcra Daireleri 

ve Mahkemeleri yetkilidir. 

 

     Taraflar (Satıcı)                                                                                                            Taraflar (Müşteri) 

İhsan Bilgisayar Yazılım 

 


